
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 88/2008), члана  72. Пословника о раду Градског већа
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  30.05.2013.  године
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Даје се сагласност ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за издавање
меница у износу од 29.153.789,40 динара, извођачу радова ЈКП „Горица „ Ниш
у складу са Уговором о одржавању сигнализације на сеоском подручју, број
03-2993 од 20.04.2012. године и Анексом I уговора о одржавању сигнализације
број 03-2993/2 од 07.11.2012. године, по основу окончане ситуације број 03-84/4
од 09.01.2013. године у износу од 2.148.580,75 динара и у складу са Уговором о
одржавању сигнализације  на  градском подручју,  број  03-2997 од 20.04.2012.
године  и  Анексом I уговора  о  одржавању  сигнализације  број  03-2997/2  од
07.11.2012.  године,  по  основу  привремене  ситуације  број  03-5041/3  од
12.07.2012. године у износу од 12.273.524,68 динара, привремене ситуације број
03-5928 од 10.08.2012. године у износу од  10.127.819,69 динара и привремене
ситуације број 03-6724 од 11.09.2012. године у износу од 4.603.864,28 динара.

ЈКП „Горица „ Ниш и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, посебним
Протоколом регулишу поступак и начин измирења обавеза.

II  О реализацији овог решења стараће се Управа за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

III Решење  доставити:  Градоначелнику,  Управи  за  финансије,  изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша и ЈКП „Горица „ Ниш, закључили
су Уговоре о одржавању сигнализације на градском и сеоском подручју за 2012.
годину,  на  основу  Програма одржавања  комуналне  инфраструктуре  јавног
земљишта  градског  и  сеоског  подручја  са  финансијским  планом  за  2012.
годину.

Имајући у  виду  да  се  ради о  ненаплаћеним потраживањима предузећа
ЈКП „Горица „ Ниш, по овереним ситуацијама из 2012. године,  предлаже се
издавање меница, као начин регулисања плаћања наведених обавеза.



На  основу  наведеног  Градско  веће  Града  Ниша  сагласно  је  да  ЈП
Дирекција  за  изградњу  Града  Ниша  у  складу  са  уговорима  наведеним  у
диспозитиву решења  изда менице.

Број: 813-9/2013-03
У Нишу, 30.05.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 


